négyszemköz
Pedig hányféle stílusban, hányféle módon
folyik a felvilágosító ütközet. A finom és
érzékeny kedélyű Elmira - így ábrázolja
alakítója, Andresz Katalin
durván ízléstelen helyzetbe kerül a bizonyítási eljárás kedvéért, Cléante - Sipos
László játssza - a legvaskosabb sértéseket
kénytelen zsebre vágni.
Mindez - bármennyire kevéssé vidám szerencsére nem jelenti azt, hogy
valamiféle búskomor, kedélybeteg előadást Iátunk Pécsett, A Tartuffe moličre-ien
mulatságos, érthető, élvezetes azok
számára is, akik nem hámoznak ki belőle
különösebb, távolibb mondandókat. Ismét
bebizonyosodott, nem fontos mindig a
legostobább operetteket és bulvárdarabokat
elővenni, ha mulattatni akarjuk a
közönséget. A már említetteken kívül a
kellemes és tanulságos vígjátéki este
megteremtéséért köszönet illeti a többi
Moličre-figura megszemélyesítőjét is.
Sólyom Katalin Pernelle asszonya kellően
visszataszító agresszív ostobaságában.
Oláh Zsuzsa, Vajek Róbert és Safranek
Károly rokonszenves és szeleburdi fiatalok.
Ebben az előadásban Dorine-t sem-miféle
franciás báj nem jellemzi. Lang Györgyi
tenyeres-talpas és nagyszájú, inkább
mosónő, mint komorna - elfogadható ez az
anakronizmus, hisz a színésznő el tudja
fogadtatni. Ezúttal nem a nyelvelésen,
hanem a figura népies jellegén van a
hangsúly, (A másik szereposztásban a
szerepet Vári Éva játssza.)
Stephen Poliakoff most Pécsett bemutatott
színdarabja, A természet lágy ölén az angol
nacionalizmus veszélyeiről szól. Illetve
nem is egészen pontosan erről, hanem .
amint ő fogalmazta meg - annak a liberális
magatartásnak a veszélyei-ről, amely nem
veszi elég komolyan azokat a kisebbnagyobb
mozgalmakat,
melyek
a
nacionalizmussal kacérkodnak. A kérdés
számunkra elég nehéz. Bármennyire
átérezzük Poliakoff becsületességét, írói
tisztességét, felelősség-érzetét, az ábrázolt
világot mégis kissé távolinak érezzük.
Nemcsak azért, mert az angol fajgyűlölők
szerepéről,
súlyáról
meglehetősen
hézagosak az ismereteink, hanem azért is,
mert Poliakoff egész viszonyítási rendszere
eltér hazai tapasztalatainktól. A szerző
majd mindent a hatvanas évek ifjúsági
mozgalmaihoz,
a
hatalmas
beathangversenyek bizakodó hangulatához
hasonlít. Amikor tehát illúzió- és
talajvesztést ábrázol - mint

ahogy ezt a nálunk korábban bemutatott
Cukorváros című darabjában is tette
mindig ehhez a közelmúlthoz viszonyít.
Olyan élményekről beszél, melyeket a
hazai közönség az utóbbi tizenöt évben
nem egészen úgy élt meg, mint Poliakoff
hősei.
Másrészt a liberalizmus veszélyeit is
nehezen fogjuk fel, mivel a mi történelmi
tapasztalataink szerint a fasizmus mégsem egészen ennek következménye.
Szerencsére Poliakoff jobb drámaíró, mint
amilyen ideológiai kommentátor. Feszült
helyzeteket, érdekes típusokat teremt,
egészében véve bizarr víziói van-nak a
világról.
A pécsi előadás is izgalmasabb lenne, ha
inkább ezekre figyelne, mint a meghirdetett mondanivalóra - mert így tán a
mű belső, rejtett magja is megközelíthetőbb lenne, Vas Zoltán Iván rendezésében a darab kuriózum marad, melyet
kíváncsian hallgatunk, de nem tud magával ragadni. E benyomásunkat erősíti a
kelleténél lazább jelenetezés, a mester-kélt
beállítások - általában a feszesség és a
következetes művészi építkezés az, ami
ebből az előadásból hiányzik.
Ebben a szerkezetben nehezen, sőt
nehézkesen mozognak a színészek. A
három főszereplő, Balikó Tamás, Bieder
Éva és Bánky Gábor derekasan harcol
azért, hogy valamilyen drámai ívet
alkosson. De minduntalan visszazuhannak az unalmas és hosszú párbeszédek-be,
mintha valaki állandóan visszarántaná
őket, amikor már megindultak. Nagy Réka
megformálásában Mrs. Roberts korántsem
az a félelmetes alak, akinek lennie kellene.
Unger Pálma és Vízi György egy-egy
gesztussal
alakították
a
darab
epizódfiguráit.
Moličre: Tartuffe (pécsi Nemzeti Színház)
Fordította: Vas István. Díszlet: Csányi
Árpád m. v. Jelmez: Huros Annamária.
Rendező: Nógrádi Róbert.
Szereplők: Sólyom Katalin, Újlaky László,
Andresz Katalin, Safranek Károly, Oláh
Zsuzsa, Vajek Róbert, Sipos László, Győry
Emil, Lang Györgyi, Faludy László, Melis
Gábor, Arany Kató, Vári Éva.
.Stephen Poliakoff: A természet lág y ólén (pécsi
Nemzeti Színház)
Fordította: Bart István, Díszlet: Werner
József m. v. Jelmez: Kiss Anikó. Rendező: Vas
Zoltán Iván.
Szereplők: Balikó Tamás, Bieder Éva,
Bánky Gábor, Nagy Réka, Matoricz József,
Unger Pálma, Vízi György, Schlégel Tamás.
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Pogány Judit - Winnie

Az Ó, azok

a sz ép napok! 1961-es londoni
ősbemutatója óta a világ számos nagy
színésznője--hogy csak a legnevesebbeket említsem: Madeleine Renaud, Peggy
Ashcroft, lrene Worth, Billie Whitelaw
vállalkozott arra, hogy Marie Keant, az
első Winnie-t követve bebújjon Beckett
buckájába. Hazánkban Tolnay Klári és
Stefanik lrén után Pogány Judit
kísérelhette meg, hogy eljátssza Winnie
csábítóan nehéz szerepét, Az 0, azok a
szép napok ! harmadik hazai szín-padi
előadására a kaposvári színház stúdiójában Ascher Tamás rendezésében
került sor. Ő tervezte az előadás
díszleteit és jelmezeit is.

Kezdjük a beszélgetést P o g á n y Judittal az
előadás előzményeinek felidézésével.
- Az előadásnak nem voltak közvetlen

előzményei.
A
magam
részéről
előzménynek tekintem azt a tízéves
kapcsolatot, amely Ascher Tamáshoz
fűz, az azonos színháznál eltöltött évek,
az együtt végzett munkák alapján. Ő már
rendezett Beckettet, a Godot-ra várva című
művet. Abban az időben féltékeny
voltam erre a munkára. Tél volt, Ascher
és
'színészei
órákig
ácsorogtak
éjszakánként egy-egy utcasarkon hazafelé menet. Vitatkoztak. Én csak hallgatóság lehettem.
- Nem riadt meg a feladat nehézségeitől ?
De igen. Úgy gondoltam, túl korán
találkozom a szereppel. Szerintem ez egy
olyan munka, amiről nem lehet le-késni,
A darab első olvasásakor Winnie úgy
jelent meg előttem, hogy amikor felemeli
meztelen karját, azon a puha, petyhüdt
izmok már lefelé lógnak, tehát feltétlenül
szükségesnek tartottam az öregedés
pontos biológiai jeleit, hiszen ugyanaz a
mondat mást jelent egy idős, fonnyadó
nő, és mást egy egészséges középkorú
nő szájából. Rosszul, görcsösen kezdtem
próbálni. Mindenáron a figurát kerestem,
például Winnie hangját. Azt gondoltam,
nem beszélhetek a saját hangomon,
hiszen Winnie más, mint én. Aschernek
biztosan igénybe vette a türelmét, míg
elhitette velem, hogy Winnie-nek sem a
kora, sem a hangja nem elsődlegesen
fontos. A próbák folyamán aztán ez
a gondom valóban elmúlt. Winnie

személyisége vált fontossá, múltja,
emlékei, pillanatnyi élete, még meglevő
kapcsolatai.
Komoly problémát okozott az is, hogy
Beckett gondolatrendszerét nem ültetheti
be az ember egyik napról a másikra a saját
idegrendszerébe.
Szükséges
egy
barátkozási, illetve emésztési idő, hogy
Beckett
szimbólumrendszere,
szókapcsolásai,
gondolattársításai
természetessé váljanak számomra.
Hogy készült fel a szerepre?
- A kezdeti nehézségekről már az előző

kérdés kapcsán beszéltem. Egy szerepre
való
felkészülés
részben
konkrét,
kézzelfogható munkából áll, rész-ben
valami már nehezebben megfogalmazható
belső
folyamatból,
idegrend-szeri
azonosulásból. Megért-e az ember valami
titkot, ami nélkül nem juthat a dolog
mélyére? Ráérez-e valami olyas-mire
ösztönösen, ami akaratán kívül megindítja azt a bizonyos folyamatot, az
azonosulás folyamatát? Ezek az igazi
színészet titkai, melyeket csak közhelyesen tudok megfogalmazni. Az ember a
legbelsőbb érzéseivel kapcsolatban szemérmes, mégis vagy elmesélek valamit a
darabbal való igazi találkozásomról, vagy
a szerepre való felkészülés legfontosabb,
legtitkosabb részére meg sem próbálhatok
válaszolni.
Jó pár évvel ezelőtt olvastam Beckett
egész kötetét, boldog voltam, hogy van
benne egy darab, mely elsősorban női
feladat. Elraktároztam magamban, hogy
ezt majd egyszer szeretném eljátszani.
Aztán három évvel ezelőtt meg-halt az
anyám gégerákban. Végignézhettem egy
fizikum
különleges
küzdelmét,
fuldoklásait, majd az utolsó stádiumot,
egy kilenc napig tartó eszméletlen
állapotban zajló agóniát, az emberi
szervezet tudat alatti reflexeit. Abban az
időben úgy éreztem, soha többet nem
tudok játszani, hiszen az élet annyira
másról szól, mint amit mi színpadon megmutathatunk. Ha valamit mégis eljátszhatok, az az Ó, azok a szép napok ! lesz.
Már folytak a próbák, mikor Ascher
elmesélte, olvasta Beckett egy nyilatkozatát, melyben az író arról beszélt, hogy
egyszer egy hetet kórházban kellett töltenie betegen. A mellette levő ágyon egy
gégerákos haldokló beteg feküdt. A
kényszerűségből végigélt agónia életre
szóló hatással volt rá. „Ez volt az a forma,
melyet műveim alapjául választottam" mondta. Ez a Beckettről kapott új
információ különös összecsengést jelentett
a saját élményemmel.

Színészi pályámon eddig két olyan
szereppel találkoztam, melynek megformálása során sokat gondoltam édesanyámra. Az egyik a Mesél a bécsi erdőben Mariann szerepe. Anyám abban az
időben volt fiatal lány, amikor ödön von
Horváth darabja játszódik, az 1920- as,
30-as években. Erre a szerepre készülve
számtalan családi fényképet néztem
végig. Megfigyeltem fejtartását, a nyak
vonalát, hogy áll meg, hogyan ül, a retikül, a cigaretta tartását stb. Anyám olyan
típusú nő volt, aki társasági stílusából,
gesztusaiból igen sokat próbált megőrizni
idősebb korában is. És erre a korszakára
gondolhattam Winnie-re készülve. Azt
hiszem, anyám is olyan tár-sasági életet
folytatott, olyan körülmények között élt,
ahogy esetleg Winnie élhetett, mielőtt
belekerült a buckába.
-- Jelentett különösebb nehézséget a szöveg
megtanulása?
- Tizenhét éve vagyok a pályán, és

először fordult elő, hogy a szövegtanulás
komoly gondot okozott. A nem egészen
négy hét próbaidő, mely alatt a színház
működése szerint még dupla tájelőadásokra is jártam egy másik darabbal, nem hogy próbára volt kevés, de még
a szöveg megtanulására is. Kaptunk tíz
nap halasztást, de végül is úgy mentünk
neki a premiernek, hogy addig
egyetlenegyszer sem sikerült hibátlanul
elmondanom a szöveget.
- Előfordult, hogy kihagyott valamit?
-- Sajnos igen. Sok apró bosszantó baki
mellett egy súlyos vétkem volt, ami egy
alkalommal valóban megkárosította az
előadást. Az első felvonásban Winnie
elmesél egy zárt történetet, amely nem
kapcsolódik semmilyen más témához a
felvonásban, így egyetlen néző sem vet-te
észre, amikor ezt egyszer kihagytam,
vagyis két oldalt ugrottam. A második
részben azonban a történet visszatér.
Aznap ennek a visszatérésnek semmi
értelme nem volt, nem vált érzékelhetővé
a történet súlya és sztereotip jellege.
Egyébként szerintem Winnie-t eljátszani
akkora feladat, hogy abban a szezonban
nem is lenne szabad mellette semmi
mással foglalkozni.
-Mennyire sikerült kialakítani az elő-adás
ritmusát?
- Ritmusában és tempójában döntő

különbség van az előadás két része között. Az első részt a megtorpanó, elakadó, majd újra nekilendülő beszéd és
gondolat jellemzi. A második rész tempója lázas, a szünetek is csak pillanatnyiak. Ezt így érezzük helyesnek, bár a

tempónak és ritmusnak ez a fajta megválasztása erősen próbára teszi a néző
türelmét, hiszen az első rész eleve háromszor olyan hosszú, mint a második, és
mi csak fokozzuk ezt a különbséget.
- Hogy alakult ki a maszk?
- Ascher tudta, hogy vállalnom kell a
saját arcomat, mert két óra ilyen szoros
közelségben a nézővel kizárja, hogy egy
naturalista maszk mímelje helyettem az
öregasszonyt. Igaz, úgy döntöttünk, hogy
nem tekintjük lényegesnek Winnie
öregségét, de ha saját festetlen arcommal
ülök oda, akkor az válik lényegessé, hogy
nem öreg - és ez is hiba volna. Ezért egy
erősen sminkelt arc mellett döntöttünk:
ondolált haj, a természetesnél vastagabb
fehér alap, púder, kihúzott szemöldök,
bíbor rúzs. Ez a maszk finoman stilizál (én
vagyok, de mégsem teljesen én!), és
erőszakosság nélkül jelzi, hogy idős
úrinőről van szó. (Ascher el-mesélte, hogy
egyszer találkozott Velencében az idős
Peggy Guggenheimmel, aki valaha
Beckett szerelme volt. Fehérre meszelt
arca, erős rúzsa nagy hatást tett rá.)
- Hogy értelmezték a darab központi
metaforáját, a derékig, majd nyakig elsüllyedt
asszony képének jelentését?
- Kezdettől fogva világos volt szá-

munkra, hogy nem kell magyarázatot
keresnünk rá, mikor és miért került
Winnie a buckába. A derékig beásott
asszony: tömör költői kép a mindennapi
életet élő emberről. A beásottság természetes állapot Winnie számára, mely
ugyanúgy nem szorul magyarázatra, mint
az sem, hogy az ember megöregszik és
meghal. A közönségnek sem azzal kéne
törődnie, miért van Winnie földbe ásva,
hanem hogy ezt az állapotot ez az asszony
milyen módon éli meg. Ha azt akarnánk
közölni a nézőkkel, hogy az élet nehéz,
hogy
az
ember
magányosan
s
kiszolgáltatottan él, és elborítják a gondok nem mondanánk mást, mint közhelyeket.
Azt kell itt megérteniük, hogy Winnie
ugyanúgy
él,
végzi
mindennapi
tevékenységét az elkerülhetetlen pusztulás
tudatában is, mint mi valamennyien.
- Ha alakításában megfiatalodik is Winnie,
változatlan marad, hogy ez az asszony
kispolgár széplélek. Amikor belebújik Winnie
bőrébe, azonosul vele, mennyire teszi ez még
lehetővé, hogy alakját kívülről is figyelje, hogy
kritikusan értelmezze magatartását?
- Minden szerep eleve megkövetel

egyfajta kettős tudatot, hogy azonosul-jak
a szereppel, de közben kívülről is

lássam magam és tudjam, mit csinálok.
Ez a színjátszás alapja!
Winnie-t nem nehéz vállalni. Első olvasáskor én is úgy éreztem, hogy sok apró
női hibája van, kicsinyes hajdani úrinő, de
Ascher elmagyarázta, hogy ez nem így
van. Az, ahogyan Beckett beszélteti
Winnie-t, csak egy stílus - melyet, mint
már említettem, igen jól ismerek anyámtól -, amivel egy meghatározott korba
helyezte őt, hogy ne általános alak legyen,
hanem körvonalazott lény. De Winnie az
emberiség
képviselője,
nem
egy
társadalmi
rétegé.
Hogy
ötletei,
cselekvései kicsinyesek, nem lényeges.
Szerintem Beckett megmutat egy embert,
aki az adott körülmények között megteszi
a maximumot, amit csak lehet. Számomra
ez a legfontosabb. Winnie csodálatos
lény, mert képes rá, hogy megtegye ezt a
maximumot.
- Mennyire van tisztában Winnie a saját

Pogán y J u di t Wi n ni e sze re pé ben

-Mit jelentenek Winnie számára a tárgyak?
- Számára ez a világ. Ugyanazt jelen-tik
Winnie-nek a tárgyak, mint bárki
emberfiának, aki él, a feladatok és ügyek,
melyek értelmessé teszik az életét. Szüksége van a tárgyaira, hogy véghezvigye
mindennapi tevékenységeit. Minden
tárgynak megvan a pontos és fontos feladata az életében: fogkefe, fésű, tükör,
szemüveg, rúzs, nagyító, zsebkendő,
helyzetével? Vajon Winnie küzdelme ön- körömreszelő, kalap, orvosság, napernyő
fenntartásáért, boldogságáért nem illúzió-e?
stb,
A darabból nyilvánvaló, hogy az elfog- Úgy gondolom, Winnie mindent tud,
érti a helyzetét, mégis úgy tesz, mintha laltságok és végigbeszélt témák minsemmit sem tudna - bár ezen lehet vi- dennap újra ismétlődnek. Ezzel hangtatkozni, és Ascher szívesen is vitatkozik súlyt kap az élet nyomasztó vagy felezen. Szerinte Winnie cselekvései, jó- emelő - monotóniája, ismétlődése. Winkedélye, csevegése lehet öncsalás, de lehet nie csak úgy űzheti el mindennapjai-nak
automatizmus is, megszokta, hogy él. Én unalmát, hogy tevékenységeit variálja,
inkább afelé hajlok, szüksége van rá, hogy ugyanazt másként mondja el és csinálja.
tevékeny életet éljen, hiszen ha egy Ez is egyik eszköze ahhoz, hogy élhetővé
pillanatra kifogy az ötletekből, rögtön tegye életét.
elbizonytalanodik, sőt úrrá lesz rajta a
- Mit jelent Winnie számára Willie ?
kétségbeesés. Fontos is, hogy meg- Winnie számára két dolog fontos : az
keressük az előadásban azokat a pontokat, egyik, hogy beszédével, tevékenységével
és nem csak az erre alkalmasabb második elfoglalja magát, a másik, hogy legyen
részben, hanem a sokrétűbb és összetettebb kihez beszélnie. Winnie életének addig
elsőben is, amikor Winnie elveszti van értelme, amíg van, aki látja vagy
önuralmát, és kérdésessé válik, lesz-e ereje legalább hallja őt. Pusztán az, hogy Willie
hozzá, hogy folytassa. Ha ezeket a meghallgatja noha soha nem derül ki, értipontokat nem játsszuk elég világosan és e pontosan, miről van szó -, ez a tény
keményen,
ha
Winnie
mindvégig Winnie-nek a kapcsolatot, az együttlétet,
gondtalanul cseveg, akkor elsikkad a belső a szerelmet jelenti. Annyira fontos
küzdelem feszültsége, tétje. Találtunk is az számára Willie, mint Júliának Romeo.
első részben egy erre legalkalmasabb
Winnie tudja, hogy ez a kapcsolat
helyet. Winnie kezében meggyullad a bármikor elveszhet, hiszen Willie nem
napernyő és elég. Átvillan a tudatán: ha a mozgásképtelen, bármikor elhagyhatja őt.
dolgok ilyen hirtelenül, váratlanul és Ezzel kapcsolatos a darab egyik legjobb
értelmetlenül elpusztulnak, el-tűnhet ő is. írói ötlete. Beckett a második rész-ben
Itt következik be az első részbeli végig elrejti, késlelteti Willie-t. Sem
legnyilvánvalóbb kiborulása. Önerejéből Winnie, sem a néző nem tudja, itt van-e
már nem tudja összeszedni magát. Ekkor még, él-e még. Es amikor hiánya Winnie
hosszú önmegtartóztatás után újra a számára már tébolyító, és a néző is
táskájába nyúl, szüksége van valami külső nehezen viseli az egyetlen, helysegítségre, egy tárgyra, mely átsegíti a változtatásra képtelen ember látványát,
bajon. Előveszi a zenélő-dobozt, s a jól akkor behozza Willie-t! Négykézláb
bevált tárgy most is, mint nyilván eddig
mindig, segít.

jön, illetve mászik, ünneplőbe öltözve,
arca kifejezéstelen. Tudatát vesztett, alig
emberforma lény. Megjelenése Winnie
számára óriási ünnep, bár ezt az örömöt
igyekszik társalgási stílussal, fölényeskedéssel leplezni.
És itt szeretném hangsúlyozni, hogy ez
nem monodráma, hanem kétszereplős
darab. Willie szerepe a kimondott szó
mennyiségét tekintve kicsi, de jelen-léte
és minden megnyilvánulása mindvégig
fontos, és a zárójelenetben való megjelenése a legerőteljesebb történés ebben a
közel kétórás darabban, személyisége
különleges hangsúlyt kap, tehát különlegesen fontos. A Winnie-t játszó színésznek szüksége van arra, hogy Willie-t
olyan egyéniségű és tehetségű színész
játssza, mint amilyen például Jordán
Tamás.
- Hogy keveredik a humor és a tragikum
ebben az előadásban?
- Úgy gondoltuk, alapvetően van valami

humoros az egészben. Mégpedig az, hogy
egy képtelen, bizarr helyzetben a
főszereplő teljesen hétköznapi, reális
módon viselkedik. Ez az ellentmondás az
előadás első negyedórájában a legerősebb.
Később a néző hozzászokik ehhez a
kettősséghez. A továbbiakban a darab
sokkal kevesebb szórakoztató vagy robbanóan humoros elemet tartalmaz, mint
mondjuk - a Godot.
- Nem lehetséges az, hogy a humoros helyzetek elsikkadása azzal is összefügg, hogy túl
sok részvéttel, együttérzéssel van Winnie
iránt? Ha kritikusabban látná ezt az asszonyt,
akkor
talán
félerősödnének,
megszaporodnának, a becketti tragikomédia komikus
mozzanatai?

Véleményem szerint nem erről van
szó. Az előadás humorszintje szorosan
összefügg azzal, hogy mennyire idős a
színész, aki Winnie szerepét játssza. Az
életöröm fellángolásai egy öregasszony
esetében kontrasztosabbak, tehát groteszkebb a hatás. Nagy a veszély, hogy
egy fiatalabb szereplő akaratlanul is „el-
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drámázza" azt, amit egy idősebb színésznek nem kell megmutatnia, hisz ott ül
az arcán. A humor a dolog végletességében van. Ezt én nem képviselhetem
és nem tartalmazhatom. Képzelje el Dajka
Margitot a homokdombban, akinek
Magyarországon talán leginkább való
lenne ez a szerep. Nagy kár, hogy nem
játszhatta el!
De kérdésére a válasz így még nem
pontos. Azt tanultam Ascher Tamástól,
hogy a színésznek óvakodnia kell az önsajnálattól. És Winnie eljátszásának kulcsa pontosan ez. A darab alig észrevehető,
de finoman jelenlevő humorát éppen az
adja, hogy Winnie nem szomorkodik,
nem kesereg, hanem azt keresi, minek
lehet
örülni.
A
darab
alapvető
humortalanítása akkor következne be, ha
egy búslakodó, nosztalgikus Winnie-t
játszanék. Remélem, ezt nem tettem.
Egyébként a közönség reakcióiból
ezúttal nemigen tudtuk megítélni, menynyire élő a darab humora. Egy ilyen kis
szobában a néző is kiszolgáltatottabb
helyzetben van - akárcsak a színész -,
tehát gátlásosabb, nehezebben engedi el
magát. Ráadásul - és ez a lényeg - a mű
alapötlete nehezebben fogadható el, mint
a Godot-é.
Úgy érzem, azon a pár előadáson,
amelyet eddig játszottunk, a közönség egy
részével nem tudtam eléggé megszerettetni a darabot. Es nem tudom, hogy
kívül maradásuk az én hibám-e vagy a
közönség olyasfajta értetlensége, ami
tájékozatlanságból is fakadhat, és amit
orvosolni lehetne.
Sajnos a színháznak nincs annyi pénze,
hogy - a nagy bérleti előadásokhoz hasonlóan - a stúdiódarabokhoz is műsorfüzetet szerkesszen, amely segítené a nézőt, hogy megértse az író világát, gondolkodásmódját, stílusát.
Hozzájárul még a problémához, hogy
színházunk a stúdióelőadásokat is bérletezi, így kerülnek a nézőtérre tizenéves
diákok, holott ez az előadás nem nekik
szól, és így fordulhat elő, hogy az
egyetlen bérletszünetet kivéve egyszer
sem volt telt ház, mert akik valóban kí-

váncsiak az előadásra, még nem juthattak
el.

A címül választott definíció Vámos
Lászlóé - a tanácskozás szünetében hal- A z előadás végén nem jönnek ki megha- lottam tőle. Kár, hogy nem mondta el
jolni. A közönség azonban megszokta, hogy az nyilvánosan; pontot tehetett volna a vita
előadás végén tapsolnia illik, és a színészek végére. Legalábbis azok számára, akik a
megjelennek a tapsot fogadni. A közönség tehát színházat hajlandók kollektív játéknak
önkéntelenül is elkezd tapsolni, de ami-kor azt felfogni.
tapasztalja, hogy nem jönnek ki meghajolni,
Ötödízben rendezte meg a Nemzet-közi
abbahagyja a tapsot és elmegy. Így sem a Színházi Intézet Magyar Központ-ja
megérdemelt tapsot nem tudják le-aratni, de a Budapesten a vitát a drámaírók mai
megrendülés néma csendjének élményét sem helyzetéről és a színházon belüli pozíciótudják kiváltani. Én úgy hiszem, okosabb lenne járól, illetve ezúttal .A drámaíró és a
mégis kijönni és meghajolni, ahogy ezt rendező viszonyáról. A rendezvény kétMadeleine Renaud is megtette partnerével a ségkívül reprezentatív, és a Magyar
párizsi előadáson.
Központ részéről a házigazda szerepé-nek
- A rendkívül kicsi játéktér és néző-tár vállalása politikailag is, kultúrpolitikailag
nem teszi lehetővé, hogy függöny elé is gyümölcsöző gesztus. Mindazonáltal
jöjjünk meghajolni. Mivel a függöny előtt kétségtelen az is, hogy a találkozókra
nincs hely, ez ügyetlen és suta megoldás jelentős részben kevéssé ismert és főképp
lenne. Az pedig illúzióromboló, hogy a sértődött szerzők sereglenek az asztal
akik
előszeretettel
keresik
közönség meglássa a dombot kinyitva, köré,
mellőzöttségük
okait
önmagukon
kívül.
szétszedve, miután kimásztam belőle.
A rendezők többnyire távol maradnak A sikernek amúgy sem mindig a taps a dolguk van a színházban, többségük
megnyilvánulása, hanem az, hogy különben sem a szó embere. Békíteni a
érezzem, olyan közönséggel találkoztam, mezőnyjátékosok próbálnak: kritikusok,
amelyet mindvégig le tudtam köt-ni dramaturgok, színháztudósok, sokszor
alakításommal, amely értőn reagál minden okos szóval, csak kevés eredménnyel mondatra, gesztusra, és nekem magamnak oly könnyű őket kibicnek minősíteni,
is sikerül a szerepemet maximális akinek köztudottan semmi sem drága. Így
tökéletességgel megvalósítanom. Peter aztán a vége az, hogy a drámaírók
Brook írja Az üres tér című könyvében az drasztikus rendszabályokat sürgetnek, a
Ó, azok a szép napok !-ról, hogy a darabot rendezők és nem utolsósorban halott
nézve a közönség egy része „izeg-mozog, kollégáik, a klasszikusok ellen - amelyefeszeng, ásítozik, kisétál . . . ezzel mintegy ket a józan praxis általában elereszt a füle
mechanikusan elhárítja
magától
a mellett. Így aztán semmi akadálya a
könyörtelen igazságot", amit ez a darab soron következő konferencia összehívásugall. Ha Brook így vélekedik e mű sának.
közönségre tett hatásáról, nekem alázattal
Mindez ironikusan hangozhat, és nem is
tudomásul kéne vennem, hogy csak a ok nélkül. Mert nem a szóban forgó
jelenlevők egy részét tudom lekötni, konferenciák írórésztvevői fogják megnyerni a magam számára, hogy tisztelet a kivételnek - valaha is napiminden előadás könyörtelen küzdelmet rendre tűzni az olyan témákat, mint péljelent
a
közönség
figyel-mének dául „A mai világ drámai ábrázolhatólebilincselésére, tudomásul kéne vennem, sága", „A mai drámaírás és korunk valóhogy a nézők egy része végül is csak sága", „Halódó és születő műfajok a XX.
udvariasságból üli végig az elő-adást.
században", „Viszonyunk a klasszikus
"
„Mennyiben
válhat
Nem veszem tudomásul. Ahányszor örökséghez ,
játsszuk, mindig megpróbálom, hogy ne klasszikussá korunk drámaírása", „A
így legyen.
(dráma)írástudók felelőssége és lehetőségei" stb., amely témák felelősségteljes és önkritikus megvitatása után sor

